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Z -ŻYCIA FELICJI
Barbara. Kratttówna,

W'IZ)'Stkim

k..... ._..

jako Felicję

z ·,,Jak

awny

przede

być kocbaq", od

kilka tnodni pr'Rb)'W'a z iruPł\ wanzawsldch aktorów n&. Coarnee w Kanadne i 8'anacb ZjednoczoQ'eb, a zatem moi.emy
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mnleJ bezkarnole. Bowl~m pani Krafft6wna, którą
bezpośrednio pned Jej podró~ za Ocean prosiliś
llQ', aby opowleclzb.!a nam o swoim łyda, była w
swej relacji. niezwykłe powścby-Uwa I kaid- z trudem wykraclzi~ Jej anegdotę obwarowywała surowym zastrzeżeniem: ,,ale o tym, brvó Boże, niech
pan 1aie pisze".- Mamy wsz.elako nadzieję, ie aktorka wybaczy nam naae
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„Radosna jest Warszawa w majo-

we święto - donosił w numerze z 2
maja 1953 roku sprawozdawca jed.nego z warszawskich dzienników piękniejsza niż w roku ubiegłym o
Pla.c Konst11tucji, o nowe, biale dofn.11.
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ten dzień. zwfldęskie; czerprzvdala mu bezchmurne,
b14:1d.tne niebo. roz;dn.łła go słoń
cem. ( ... ) Nie widać końcu pochochciała
wieni~

oklaski wita14 m11chowa.wców
~łodego pokolen.ia.. ojiarnl/Ch aauCZJ1cieli pobkich... Za nimi - pracownictl kultuT'JI, a.rt11ści czoloW1fCh
pla8t1fC11,
tDC1Tsza.10skich,
teatrów
kompozvtorz11, literaci ...''
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Krafftówna dobrze

pamięta

dzień, choć może nie dlatego, iż
szawa była piękniejsza niż w

ten

roku

o Plac Konstytucji i nie
dlatego nawet, że dzień ten przyroda rozjaśniła słońcem, jak informoreporter. W pochodzie szła
wał
wprawdzie i ona, razem z zespołem
Teatru Młodej Warszawy (gdzie
przed trzema ledwie miesiącami
przeniosła się. wtedy z Wrocławia) i
niosła czerwony transparent z napisem NIECH ŻYJE 1 MAJA. Transparenty mają jednak to do siebie.
iż nosi się je zazwyczaj we dwójkę,
co w tym przypadku stanowić miało
okoliczność o nader poważnych konsekwencjach. Krafftówna trzymała
bowiem j e d en drążek, d r u g i
zaś - zupełnie przypadkiem - dzierżył Michal Gazda, którego aktorka
znała równie mało jak niemal wszystkich swoich nowych kolegów.
Krafftówna, złączona z Gazdą
transparentem, gawędziła z nim o
tym i owym, pótniej zaś, kiedy pochód się j u.ż rozwiązał~ wstąpili
gdzieś na kawę.
w

miesiąc

później,

1

czerwca, Felicja in spe nieoczekiwanie wyszła za mąż. Czy musimy jeszcze dOOawać, że jej mężem był Michał Gazda?
Oboje postanowili zrazu utrzymać
ślub w tajemnicy i kiedy dopiero po
paru tygodniach to się wreszcie
wydało, wśród kolegów z teatru zawrzało: nikt nie ,mógł uwierzyć w
to za.konspirowane malZeństwo i dopiero akt ślubu~ dokument nie do

'

Fot09rofow9ł
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wątpli
wołał Wołłej
garderobie, ubawiony tą hiMicha.l podga.ździl
-

jut musi być? - mówi aktorka.
Czy w życiu każdego z nas troski,
a czasem tragedie, nie towarzys7.ą

na.m Baśkę! ...
Szybkie, męskie decyzje przynoszą
niekiedy dobre wyniki. Dzisiaj, po
dziesięciu latach, Barbara Kratttewna, żona Michała Gazdy , i mat'
siedmioletnitgo, czarnego jak smoła
Piotrka, jest szczęśliwa, że wtedy, w
maju 1953 roku, złączył ich transparent. Ta 68ma Felicia z obrażu Hasa, sugestywna i przekonywająca,
która rozpaczliwie szuka odpowiedzi
na pytanie, jak być kochaną, w
swym życiu prawdziwym
znalazła na to odpowiedź najlepszą.

Krafftówna przeżyta powstanie
warszawskie do końca. i tych dni w
płonącym i bombardowanym mieście
nie będzie mogła nigdy zapomnieć.
.>Wystarczy, by spoj.rzała na swoje poparzone ręce. „ Stało się to na Siennej.••Krowa" trafiła w ~ gdzie
Krafftówna ukrywała się w piw:.
nicy .razem z matką i siostrą; stała nieopatrznie u · schodów wiodą
cych do wyjścia na górę, ogień po
eksplozji chlusnął nagle schodami,
zaczęło sie na niej tlić ubranie, gasiła je więc rękami... We wrześniu
razem z tysiącami mieszkańców wypędzona została z miasta.
Dla Felicji z „Jak być kochaną"
jest to wystarczający bagaż ludzkich doświadczeń.
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W cleniu wojny
Krafftówna zobaczyła po raz
pierwszy wojnę w Zaleszczykach,
gdzie razem z rodzicami spędzała
wakacje ·1939 roku. Czy mogla jednak wtedy przypuszczać, że wojna
trwać będzie tak dlugo i że granica,
która wyrosła rychło na Bugu, zamieni ich na cztery lata w wygnań
ców, -Odciętych od domu zostaw1onego w Warszawie? Kiedy zaś wreszcie w 1943 roku nadszedł upragniony dzień powrotu, Krrafftówna nie
była w stanie się cieszyć. Wracała
bowiem tylko z matką: ojciec, którego bardzo kochała i który wŚpÓlnie
z nimi wyczekiwał na tę chwilę, nie
7.dążyl j.uż dożyć powTOtu i został na
zawsze na Wołyniu. Także i później
los nie był jej zbyt 9rzychylny: gdy
wydawało się, iż mimo wojny speł
niają się jej marzenia o teatrze i w
1944 ,r oku wstąpiła w Warszawie na
tajne studium dramatyczne u Galla,
w parę miesięcy później wybuchło
powstanie; gdy po powstaniu przeży
wała po raz drugi radość powrotu do
Warszawy, ich dom był kupą wypąlonych gruzów; gdy urodziło jej sie
dziecko, mieszkała w ciasnym pokoiku na Pradze z mężem, matką i gosposią; gdy otrzymała wiadomość, że
Prezydium Stołecznej Rady Narodowej przyznało jej na Kredytowej
mieszkanie, w tydzień zaś później
miała wyjechać na występy do Paryża, umarła jej matka. ,,A może tak

radościom?".

Pod

skrzydłami Iwo

Galla

Warszawa w styczniu 1945 roku
miastem umarłym. Tak wi~
trzy samotne kobiety - Krafftówna,
jej matka i siostra - przeniosły się
do Krakowa. Tu Krafftówna trafila
znowu do Iwo Galla.
Gall otworzył wówczas w IU-akowie studium dramatyczne, mające
była-

wykształcić

zespół,

kt4llml

później

zamierzał pokierować. \IV"tym okre-

sie był dia swYch wychowanków dyrektorem i wykładowcą, doradcą:,
przyjacielem, niemal ojcem. Jego indywidualtfość wyci*8la piętno na
wszystkim: potrafił czasem, zauważywszy u kltórejś ze słuchaczek niegustowną jego zdaniem fryzull"ę, prowadzić godzinną dyskusję o wzaje~
nym stosunku proporcji twarzy do
uczesania. Czasem zaś potrafił nieoczekiwanie przerwać wykłady, pójść
ze wszystkimi na Planty, aby, jak
mawial, „poobserwować trochę ludzi". Byly to jednak również zaję-:
cia. ·stuchacze, obgadując przechodniów, musieli się starać uchwycić
ich najśmieszniejsze cechy. W ten
sposób Gall ~ztałtowal ich psychologiczną wrażliwość j uczył tajników
aktorskiego ,rzemiosła.

Jesienią UHł roku Kratttówna i jej
koledzy debiutowali w Teatrze Wybrzeża w Gdyni, którego dyrekcję obich dotychczasowy krakowski
jął
wychowawca. Były to czasy na Wybrzeżu niezwykłe, a Gdynia i Gdańsk
przypominały nieco Hong Kong z sen-

sacyjnych opowieki. Grano tu w ruhandlowano walutami, słynny
.,bungalow" między Sopotem a Orło

~

się do późna w noc
podchmieleni Munyni
po ulicach, a stal'$i, bogaci panowie przybywali co dzień
promem ze Sztokholmu, aby z dala
od żon Skosztować w Polsce rozlicznych zakazanych owoców. Iwo Gall
wtedy ciężkie chiwile,
przeżywal
drżąc o swój zespół. Okazji do łat
wych zarobków było bowiem w tych
czasach niemało, a skąpe gaże aktorów (i aktorek) mogły stać się przyczyną niejednej pokusy. Nikt jednak
o tym nie myślał. Wszyscy z pasją
oddawali się pracy w teatrze. Wszakże Iwo Gall, by nie wodzić złego na
pokuszenie, jak rozumny i troskliwy
ojciec zbierał co wieczór swoje teatralne dzieci w pokoju hotelowym i
dyskusje
pasjonujące
organizował
o wszystkim: o aktorstwie, o scenQgrafii, o dziejach <teatru~ o architekturze, a nawet o akustyce. Jego błys
kotliwy i encyklopedyczny um)15l
przyciągał i fascynował wszystkich.
Aktorki, by lepiej wykorzystać owe
codzienne wieczol'11lice, siedząc na
kanapce i-obily na drutach rękawicz
ki i skarpetki, i dyskusje takie trwały często do drugiej, tTzeciej, a nawet czwartej nad ranem, usypiając
jednych. podniecając zaś drogich i ciągnęły się całymi tygodniami.
Krafftówna, podobnie jak i inni
„gallowcy'', była pełna uwielbienia
dla swego mistrza. Pod jego skrzydłami spędzili w Gdyni trzy la~ razem z nim przenieśli się później do
Lodzi. Lecz gdy skończył się łódzki
sezon, Kirafftówna postanowiła wypróbować swych sil gdzie indziej.
Powędrowala na trzy lata do Wrocławia, lecz mimo wszystko ciągnęła
ją rodzinna Warszawa. Trafiła tu z
początkiem 1953 roku, grając początkowo w Teatrze Młodej WarszaWY, potem zaś krótko w l.oliborjarzył
światłami,
wałęsali się

wem

:i.-
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skiej Komedii. Wreszcie --= nieco nieoczekiwanie - zobaczyliśmy Krafftówne na deskach Teatru Dramatycznego. Tak błyskawiczne wolty,
będące przecież woltami stylu i r~
dzaju aktorstwa, od musicalów · w
Komedii do dramatycznych rol w
teatrze Mell~ra, wydajłl się moie nieco dziwne, zaskakujące, domagają
się objaśnienia. Ale Krafftówna, zapytana o to, mówi, iż lubi po prostu
próbować swych sil w różnych gatunkach. Jej artystyczny temperament szuka więc różnorodnych satysfakcji i w telewizyjnym programie musicali czuje się równie dobrze jak w „Szklance wody", gdzie
jest kapryśną Anną Stuart, równie
dobrze kusi ją .A:bigail Williams w
.,Procesie w Salem" i Felicja w „Jak
być kochaną", gdzie potrafiła przecież w roli niezwykle trudnej, wy. magającej gry wyważonej w najdrobniejszych szczegółach, dać mistrzowski popis aktorstwa.
Wszystko to nie wyczerpuje jednak
skali możliwości K·r afftówny: pozostaje jeszcze bowiem jej urzekająca
rola, której nie musi jui grać: „być
sama sobą". W 1P rywatnej rozmowie
Krafftówna nie jest już ani Wanią
z „Wiśniowego Sadu", ani Felicją, ani
Anną Stuart, ani piosenkarirą z musicalu. Jest uroczą, drobną, rozszczebiotaną, wciąż zapracowaną, lecz
wciąż uśmiechniętą dziewczyną o rudych, nieco rozjaśnionych przez fryzjera włosach i śmiesznych piegach
na szyi, bezpośrednią i zwykłą kobietą, której łatwiej jest lat ująć niż
dodać, która martwi się, że może
oblać egzamin na prawo jazdy (marzy o samoc'hodzie), która krępuje się
tego, że pomają ją w sklepie i na
ulicy i która wybiega czerwona i zażenowana z „Delikatesów', kiedy
ekspedientki szepcą między sobą:
„Patrz, patrZ, Krafftówna" - i usiłują ją .zalatwić poza kolejką.
Ta'ka właśnie, zabawna i pel'ns. zarazem świeżości i kobiecego wdzię
ku~ jest Barbara Krafftówna, oglą
dana nie na malym lub dużym ekranie, nie na scenie teatralnej~ lecz
całkiem prywatnie, , przy pól czarnej", jakby powiedziała Irena Dziedzic.

